
 

 
 

 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558 

 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแนวทางการย้ายให้สอดคล้องกับระบบจ าแนกต าแหน่งที่ก าหนด
ขึ้นใหม ่ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 (3)  ประกอบมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการประชุมครั้งที่ 
13/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้าย     
พนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558” 
   ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป  
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในหมวด 6 การย้าย ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  
จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่                 
19 พฤศจิกายน 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ข้อ 4   การย้ายพนักงานเทศบาล ผู้ด ารงต าแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอีกต าแหน่งหนึ่ง 
ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในประเภทและระดับเดียวกันโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
                 (1) กรณีการย้ายไปด ารงต าแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างในแผนอัตราก าลังสามปี ผู้นั้น
ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น  
                 (2) กรณีการย้ายสับเปลี่ยนต าแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 
                  ข้อ 5  การย้ายพนักงานเทศบาลให้พิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
การพัฒนาพนักงานเทศบาลเป็นหลัก และอาจพิจารณาความจ าเป็นอื่นๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานของราชการ
ประกอบด้วย 
 ข้อ 6  การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ด ารงต าแหน่งหนึ่งไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานและ
ประเภทเดิม ให้สั่งย้ายไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับเดิมและให้ได้รับเงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ ต้องเป็น
ต าแหน่งว่างในแผนอัตราก าลังสามปี หรือเป็นการย้ายสับเปลี่ยนในต าแหน่งเดียวกัน 
                  ข้อ 7  การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน ให้กระท าได้ในกรณีเป็นต าแหน่งประเภท
และระดับเดียวกัน ให้สั่งย้ายไปด ารงต าแหน่งสายงานอ่ืนนั้นในประเภทและระดับเดียวกัน โดยให้ได้รับ
เงินเดือนในขั้นเดิม ทั้งนี้ พนักงานเทศบาลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น   
แต่ไม่จ าต้องเปน็ผู้ได้ปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานนั้นหรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องมาก่อน และให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 

/(ก)  พนักงาน... 
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    (1)  พนักงานเทศบาลผู้จะขอรับการแต่งตั้งเสนอค าร้องขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนนั้น ให้ใช้
แบบตามท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก าหนด   
    (2)  ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ปลัดเทศบาล 
และนายกเทศมนตรี ประเมินบุคคลเพ่ือความเหมาะสมกับต าแหน่งของสายงานที่จะแต่งตั้งใหม่ตามแบบ
ประเมิน 
    (3)  ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานอ่ืนจะต้องได้คะแนนจากผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชาแต่ละคนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ส าหรับต าแหน่ง ที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะให้ทดสอบความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานด้วย 
  (4) กรณีมีผู้ขอรับการแต่งตั้งเกินกว่าจ านวนต าแหน่งว่างให้น าคะแนนผลการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชาทุกคนรวมกัน แล้วจัดท าบัญชีเรียงตามล าดับคะแนนรวม เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล       
ให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นควรก าหนดรายการประเมินเพ่ิมเติม เช่น การสัมภาษณ์  
การทดสอบ ก็อาจพิจารณาก าหนดเพ่ิมเติมได้ กรณีมีคะแนนเท่ากันให้จัดเรียงตามล าดับอาวุโสในราชการ 
บัญชีดังกล่าวให้มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเห็นชอบการแต่งตั้งให้แต่งตั้งเรียงล าดับ
ที่ในบัญชีดังกล่าว 
  ข้อ 8  กรณีพนักงานเทศบาลที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น และปัจจุบันไม่ได้ด ารงต าแหน่ง          
ในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป หากจะย้ายพนักงานเทศบาลผู้นั้นไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง        
ในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไปผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่สอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งซึ่งอยู่
ในสายงานที่จะย้ายและบัญชีการสอบแข่งขันได้หรือสอบคัดเลือกยังไม่ถูกยกเลิกด้วย    
           กรณีการย้ายได้รับคุณวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งโดย
ได้รับคุณวุฒิการศึกษาที่ขาดแคลนตามพ้ืนที่ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด โดยได้รับทุน
รัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนของเทศบาล หรือผู้ได้รับคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนดให้
คัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการได้ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่
จ าเป็นต้องสอบแข่งขันที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด 
 ข้อ 9 การย้ายพนักงานเทศบาลไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานประเภททั่วไป ระดับ
ช านาญงาน หรือระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ 
พนักงานเทศบาลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งและตรงตามความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะ รวมถึงระยะเวลาขั้นต่ าในการด ารงต าแหน่งในต าแหน่งนั้นด้วย โดยต้องผ่านการประเมิน
บุคคลและการปฏิบัติงานหรือผลงานตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาลให้ด ารงต าแหน่งระดับที่สูงขึ้นด้วย ดังนี้ 
                 (1) กรณีการย้ายมาด ารงต าแหน่งในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการประเมินบุคคลและ
การปฏิบัติงาน 
                 (2) กรณีการย้ายมาด ารงต าแหน่งในกลุ่มงานที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันต้องผ่านการประเมินบุคคล        
การปฏิบัติงาน และผลงาน 
 ข้อ 10 การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นไปด ารงต าแหน่ง
ประเภทและระดับเดียวกันแต่ต่างสายงาน ผู้นั้นจะต้องมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของ
ต าแหน่งนั้น และจะต้องเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

/ส าหรับ... 
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          ส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามวรรคหนึ่งหากมีความประสงค์จะย้ายต่างสายงานให้
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคความรู้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) และภาค
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) โดยไม่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกแต่อย่างใด      
          การย้ายพนักงานเทศบาลซึ่งด ารงต าแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ    
ไปด ารงต าแหน่งสูงขึ ้นในต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นหรือผู ้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ท้องถิ ่น ไปด ารงต าแหน่งส ูงขึ ้นในต าแหน่งประเภทบริหารท ้องถิ ่น ผู ้นั ้นจะต้องม ีค ุณว ุฒ ิตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของต าแหน่งนั้น และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก   
ที่ก าหนด 
 ข้อ 11 การย้ายพนักงานเทศบาลผู้ด ารงต าแหน่งใดไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงาน 
ประเภทที่แตกต่างจากเดิมและระดับที่ต่ ากว่าเดิม หรือย้ายพนักงานเทศบาลในต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น
หรือประเภทบริหารท้องถิ่นหรือสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ไปแต่งตั้งให้ด าร งต าแหน่งประเภททั่วไปหรือ
ประเภทวิชาการ ให้กระท าได้ต่อเมื่อพนักงานเทศบาลผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่จะแต่งตั้งและผู้นั้นต้องสมัครใจและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
   ในการย้ายพนักงานเทศบาลตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลต้อง
พิจารณาโดยค านึงถึงเหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ โดยให้ได้รับเงินเดือนตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่องการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน 
    ข้อ 12 ในการสั่งย้ายพนักงานเทศบาลไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน ให้ค านึงถึง
โอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานเทศบาลในการเลื่อนระดับสูงขึ้นด้วย ซึ่งอาจท าให้พนักงานเทศบาลผู้นั้นมี
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งในสายงานที่แต่งตั้งใหม่ไม่ครบตามหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับดังกล่าวได้ 
 ข้อ 13 เมื่อมีค าสั่งย้ายพนักงานเทศบาลไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดแล้วให้ผู้บังคับบัญชา
แจ้งหน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งดังกล่าวให้พนักงานเทศบาลผู้นั้นทราบในวันที่ไปรายงานตัวรับ
มอบหน้าที่เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นต่อไป 
 ข้อ 14 การย้ายสับเปลี ่ยนพนักงานครูเทศบาลสายงานบริหาร ให้นายกเทศมนตรี       
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เป็นผู้ออกค าสั ่งแต่งตั้ง โดยจะต้องเป็นผู ้ด ารง
ต าแหน่งเดียวกัน ส าหรับเลขที่ต าแหน่งให้คงไว้ที่เดิม ส่วนระดับวิทยฐานะและอัตราเงินเดือน ให้ติดตามตัว
บุคคลไปก าหนดในต าแหน่งใหม่ที่จะแต่งตั้ง ซึ่งกรณีนี้ให้หมายรวมถึงการย้ายให้ด ารงต าแหน่งที่ว่างด้วย 
 ข้อ 15  การย้ายสับเปลี่ยนพนักงานครูเทศบาลสายงานการสอน ให้นายกเทศมนตรี   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เป็นผู้ออกค าสั่งแต่งตั้ง โดยจะต้องเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งและสาขาวิชาเอกเดียวกัน ส าหรับเลขที่ต าแหน่งให้คงไว้ที่เดิม ส่วนระดับ วิทยฐานะและอัตรา
เงินเดือนให้ติดตามตัวบุคคลไปก าหนดในต าแหน่งใหม่ที่จะแต่งตั้ง ซึ่งกรณีนี้ให้หมายรวมถึงการย้าย ให้
ด ารงต าแหน่งที่ว่างด้วย 
           ในกรณีที่มีเหตุผลจ าเป็นพิเศษที่ไม่อาจด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้นายกเทศมนตรี 
เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล พิจารณาให้ความเห็นชอบในการพิจารณาย้ายสับเปลี่ยนพนักงานครู
เทศบาล สายงานการสอน โดยไม่จ าเป็นต้องด ารงต าแหน่งหรือสาขาวิชาเอกเดียวกันได้เป็นการเฉพาะราย 
 

/ข้อ 16... 
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  ข้อ 16 การใดท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ใช้บังคับอยู่ก่อนมาตรฐาน
ทั่วไปนี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันยกเลิก โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้แทน  

        ประกาศ  ณ  วันที่   30   ธันวาคม  พ.ศ. 2558  
 
 

 
(นายวีระชัย  ภู่เพียงใจ) 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ประธาน ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


